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Gródek nad Dunajcem, dnia 27.06.2022 r.      

 

Wykonawcy zainteresowani udziałem 

w postępowaniu/strona internetowa 

www.gminagrodek.pl      
 

Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem 

zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia  

o wartości szacunkowej poniżej 130.000 zł pn.: 

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych  

grysem i emulsją asfaltową 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 
1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni asfaltowych dróg 

gminnych przy użyciu sprzętu specjalistycznego tj. remontera  pod ciśnieniem, emulsją asfaltową i 
grysami, w tym usunięcie powstałych ubytków, istniejących rakowin i spękań w nawierzchni 
asfaltowej dróg gminnych na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem 

1.2. Przewidywana ilość materiału: grys bazaltowy – 50 ton, emulsja – 7 ton 
1.3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia (+50%) lub zmniejszenia zakresu zamówienia (-

50%) w zależności od posiadanych środków finansowych.  
 

2. Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z CPV: 
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg 

 
3. Wymagany termin realizacji umowy: do 30 dni od daty podpisania umowy  
1. Realizacja usługi będzie odbywać się sukcesywnie wg zgłaszanych przez Zamawiającego potrzeb. Wykonawca 

przystąpi do prac do 3 dni roboczych od otrzymania od Zamawiającego zamówienia (zapotrzebowania) drogą 
elektroniczną na wskazany adres e-mail (min. 1 remonter).  

4. Przy wyborze oferty do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium 
4.1. Cena-100%. 

 
5. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty: 

5.1. Formularz oferty wg załączonego wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do zaproszenia; 
 
6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie: 

6.1. Cena ofertowa powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki wykonawcy niezbędne 
do zrealizowania zamówienia. Oznacza to, że cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z 
realizacją zadania, wynikające wprost z zapytania ofertowego, jak również w niej nie ujęte, a 
niezbędne do wykonania zadania, tj. transport, załadunek, oznakowanie drogi, ubezpieczenie itp.).  

6.2. Cena musi zawierać obowiązujący podatek od towarów i usług. 
6.3. W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie ewentualne upusty. 
6.4. Zaakceptowane ceny jednostkowe będą niezmienne do czasu zakończenia realizacji przedmiotu 

zamówienia. 
 

7. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej: 
7.1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@gminagrodek.pl 

(skan oferty wraz z załącznikami lub  dokumenty w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym), w terminie do dnia  
4 lipca 2022r. do godziny 10.00. 

7.2. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający opublikuje na swojej stronie informację z otwarcia ofert 
podając nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz ceny ofertowe. 

 

http://www.gminagrodek.pl/
http://www.gminagrodek.pl/
http://www.gminagrodek.pl/
http://www.gminagrodek.pl/
mailto:przetargi@gminagrodek.pl
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8. Osobami uprawnionymi do kontaktów ze zleceniobiorcami są: 
8.1. Paweł Konicki – ref. Inwestycji i Zamówień Publicznych, pokój 5c,  

telefon: /018/ 440-10-35 w.34, e-mail: pkonicki@gminagrodek.pl 
 

9. Informacje dotyczące zawierania umowy: 
9.1. W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty cenowej wybrany zleceniobiorca ma 

podpisać umowę w komórce merytorycznej (Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych).   
9.2. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.  

 
10. Pozostałe informacje: 

10.1. Przed podpisaniem umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 
a. przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcą, którego oferta została uznana za 

najkorzystniejszą. 
b. ograniczenia lub zwiększenia zakresu zamówienia (±50%) w oparciu o ceny zaproponowane 

przez Wykonawcę w ofercie. 
c. odwołania oraz do unieważnienia przedmiotowego zapytania i nie wybrania oferty na 

każdym etapie bez podania przyczyny. 
10.2. W trakcie oceny złożonych ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawców 

do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień do złożonej oferty.  
 

11. Wykonawca składający ofertę nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji 
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)1.  
Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 
ust. 1 w/w ustawy (oświadczenie zostało ujęte w treści formularza ofertowego).  
 

 
 

Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem 

/-/ mgr inż. Józef Tobiasz 
....................................................................    

 

W załączeniu:   

1. Załącznik nr 1 – formularz oferty.  
2. Załącznik nr 2 – wzór umowy (wraz ze specyfikacją techniczną).  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 przepisy art. 7 ust. 1-8 w/w ustawy stosuje się do postępowania zmierzającego do udzielenia zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwoty określone 
w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 

mailto:pkonicki@gminagrodek.pl
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Z a ł ą c z n i k  n r  1  d o  z a p y t a n i a  o f e r t o w e g o   

Z a m a w i a j ą c y :  

Gmina Gródek nad Dunajcem  
Gródek nad Dunajcem 54 

33-318 Gródek nad Dunajcem 

 
FORMULARZ OFERTY 

 
Zarejestrowana nazwa (firma) Wykonawcy: 
 
…………………………………………………………………… 
 
Zarejestrowany adres (siedziba) Wykonawcy: 
 
Ulica:  ………………………………………… 
 
kod ____-______  miejscowość    …………………………………………………………………… 
 
powiat: …………………………………… województwo: ………………………….………… 
 
NIP: …………………………………………,  REGON: …………………………………………… 
 
Adres e-mail: …………………………………………  
  
 

1. Składając ofertę na realizację zamówienia pn.: Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg 

gminnych grysem i emulsją asfaltową objętego postępowaniem nr IZP.272.1.51.2022, oferuję 

wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 

Lp. 
Wyszczególnienie nakładów 

rzeczowych 
Nakłady 

Cena jedn. Składnika 
netto (z narzutami) 

Wartość 

1 2 3 4 5 
[3x4] 

1 
Grys ( 2 frakcje) t 50,0 

 
 

 

2 
Emulsja asfaltowa t 7,0 

 
 

 

Razem netto:  

RAZEM BRUTTO: 
 

2. Oferowane ceny jednostkowe zawierają wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia 

wynikające z Zaproszenia, jak również koszty w nich nie ujęte, a bez których nie można zamówienia 

zrealizować.    

3. Termin realizacji zamówienia: do 30 dni od daty podpisania umowy  

4. Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą przez okres 30 dni. 

5. Oświadczam, że załączony do Zaproszenia wzór umowy został przeze mnie zaakceptowany bez 

zastrzeżeń i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu 

i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
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6. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 

13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 

Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).2 

7. Załączniki do oferty: 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 
 

 

 

……………………........................................................ 
miejscowość, data 

..................................................................................................................... 
pieczęć i podpisy osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:  

1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 

rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 w/w ustawy;  

2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 

593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od 

dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 w/w ustawy;  

3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot 

wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile 

został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 w/w ustawy 

 



Nr zamówienia: IZP.271.1.51.2022 | Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych grysem i emulsją asfaltową | 

 

 

  

Strona 5 

 

Z a ł ą c z n i k  n r  2  d o  z a p y t a n i a  o f e r t o w e g o   

UMOWA NR IZP.272.1.51.2022 
zawarta w dniu … lipca 2022 roku w Gródku nad Dunajcem pomiędzy: 

Gminą Gródek nad Dunajcem, 33-318 Gródek nad Dunajcem, zwaną dalej Zamawiającym, 

w imieniu którego działa: 

Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem – Józef Tobiasz 

przy kontrasygnacie Skarbnika – Bożeny Szczygieł, 

a 

……………………………. 

……………………………. 

NIP: ……………………………, REGON: ……………………………………. 

zwaną dalej Wykonawcą  

o następującej treści: 

 
§ 1 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji:  
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami w ramach bieżącego utrzymania 
dróg gminnych . 

2. Usługi będą realizowane remonterami o składzie: ……………….. t grysu i ……………..t emulsji asfaltowej. 
3. Zakłada się, że w trakcie realizacji usługi zostanie wbudowane 50,0 t  grysu i 7,0 t emulsji (ok. 5 remonterów) 
4. W ramach usługi należy: 

a. Usunąć spękania asfaltu 
b. Uzupełnić niewielkie ubytki nawierzchni i szczeliny w jezdniach asfaltowych 

5. Szczegółowy opis realizacji przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  
 

§ 2 
2. Termin realizacji przedmiotu umowy: do 30 dni od daty podpisania umowy, z zastrzeżeniem ust. 2.  
3. Realizacja usługi będzie odbywać się sukcesywnie wg zgłaszanych przez Zamawiającego potrzeb. Wykonawca 

przystąpi do prac do 3 dni roboczych od otrzymania od Zamawiającego zamówienia drogą elektroniczną na 
wskazany adres e-mail (min. 1 remonter). 

§ 3 
1. Strony nin. Umowy za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w  § 1 ustalają wynagrodzenie w 

wysokości:   …………………………….. słownie: ………………………..  
(cena zawiera obowiązujący podatek Vat) 
w tym:  

a. cena jednostkowa netto 1 t grysu – ………………………. PLN 
b. cena jednostkowa netto 1 t  emulsji asfaltowej – ………………………… PLN 

2. W/w ceny jednostkowe są niezmienne do zakończenia realizacji przedmiotu umowy. 
3. Wynagrodzenie należne wykonawcy będzie obliczone jako iloczyn ilości zużytego materiału (ton)oraz w/w 

cen jednostkowych.  
4. Źródłem pokrycia zobowiązania wynikającego z poniższej umowy jest budżet gminy Gródek nad Dunajcem 

na 2022 rok: ………………………… 
 

§ 4 
1. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonaną usługę nastąpi jednorazowo fakturą końcową.  

2. Podstawę wystawienia faktury stanowić będzie protokół odbioru potwierdzający prawidłowe wykonanie 

umowy pod względem jakościowym, ilościowym i terminowym. 

3. Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie Umowy będą realizowane przez 

Zamawiającego w złotych polskich. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie z VAT oraz opłaty 

celne i inne opłaty związane z wykonywaniem robót. 

5. Należności za wykonane dostawy płatne będą przez Zamawiającego przelewem za pośrednictwem metody 

podzielonej płatności (split payment) na rachunek bankowy Wykonawcy nr:  

……………………………………… ………………………………………...  

6. Wykonawca na fakturze umieszcza następujące dane: 
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1. Nabywca tj.:  Gmina Gródek nad Dunajcem, Gródek nad Dunajcem 54, 33-318 Gródek nad Dunajcem, 

NIP: 734-34-82-812;  

2. Odbiorca:  Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem, Gródek nad Dunajcem 54, 33-318 Gródek nad 

Dunajcem 

7. Płatność jest realizowana w terminie nie dłuższym niż 21 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez 

Zamawiającego wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.  

8.  Cesja wynagrodzenia wykonawcy jest dopuszczalna wyłącznie za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie. 

 
§ 5 

1. Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi z materiałów Wykonawcy. 
2. Wykonawca przed realizacją robót przedłoży wymagane atesty i certyfikaty na stosowane materiały (kruszywo 

bazaltowe, emulsja ) celem uzyskania akceptacji ich stosowania ze strony przedstawiciela Zamawiającego .  
3. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt wykonać oznakowanie miejsc, na których będą powadzone 

roboty, związane z realizacją przedmiotu umowy. 
4. Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji niniejszej umowy, w szczególności za 

szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące osób i uszkodzenia mienia. 
5. Wykonawca przyjmuje dodatkowo następujące obowiązki: 

a. dokonywanie w obecności przedstawiciela Zamawiającego każdorazowo obmiaru ilości wbudowanego 
materiału. 

b. prowadzenie dziennika robót i udostępnianie go na każde żądanie przedstawicielowi Zamawiającego i 
innym upoważnionym do tego osobom. 

c. dostarczenie w dniu odbioru robót kompletu atestów materiałowych na wbudowany materiał, dziennik 
robót oraz książkę obmiaru wbudowanej mieszanki. 

d. po każdorazowym zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren realizacji 
przedmiotu zamówienia celem dopuszczenia go do ruchu drogowego. 

 
§ 6 

1. Odpowiedzialność z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy lub jej części określa się w 
formie kar umownych w wysokości 0,5 % wartości całkowitego wynagrodzenia umownego brutto za każdy 
dzień zwłoki w realizacji umowy po otrzymaniu zgłoszenia/zamówienia o którym mowa w § 2  ust. 2.  

2. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy wykonawca płaci zamawiający karę 
umowną w wysokości 10% wartości całkowitego wynagrodzenia umownego brutto.  

3. Za opóźnienie w usunięciu wad Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości 
całkowitego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki licząc od ustalonego przez strony 
terminu do ich usunięcia (7 dni) . 

4. Niezależnie od umówionych kar strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania 
uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

5. Dopuszcza się możliwość wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia 
niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót.  

6. Przez podpisanie niniejszej umowy Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z 
wynagrodzenia określonego § 3.  

 
§ 7 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 
2. Osobami uprawnionymi do kontaktów ze zleceniobiorcami w imieniu Zamawiającego są:  

a. Paweł Konicki, , pokój 5c, telefon: /018/ 440-10-35 w. 34 lub osoba zastępująca 
 

§ 8 
Umowę sporządzono w 4 egzemplarzach – trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla 
Wykonawcy.  

 
ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA 



Nr zamówienia: IZP.271.1.51.2022 | Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych grysem i emulsją asfaltową | 

 

 

  

Strona 7 

 

Załącznik nr 1 do umowy 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

1. KOLEJNOŚĆ CZYNNOŚCI PRZY USUWANIU UBYTKÓW  

Miejsca uszkodzone oczyścić dokładnie z kurzu, zanieczyszczeń i niezwiązanych ziaren kruszywa oraz osuszyć naturalnie lub 
palnikiem. W szczególnych przypadkach ( bardzo duże zanieczyszczenie) oczyszczenie nawierzchni można wykonać przez 
spłukanie wodą (z odpowiednim wyprzedzeniem dla wyschnięcia nawierzchni ). 
Skropić dno i ścianki otworu emulsją asfaltową. Następnie dokonać mechanicznego wbudowania mieszanki grysowo-
emulsyjnej pod ciśnieniem .  
Zastosowanie sprzętu specjalistycznego „remonter” natryskującego pod ciśnieniem jednocześnie kruszywo z modyfikowaną 
emulsją asfaltową umożliwia oczyszczenie naprawianego miejsca sprężonym powietrzem, a następnie poprzez tę samą dyszę 
natryskiwana jest warstewka modyfikowanej emulsji asfaltowej. Następnie przy użyciu tej samej dyszy natryskuje się pod 
ciśnieniem naprawiane miejsce kruszywem otoczonym (w dyszy) emulsją. W końcowej fazie należy zastosować natrysk 
naprawianego miejsca kruszywem frakcji od 2 do 4 mm. 
W zależności od tekstury naprawianej nawierzchni należy zastosować odpowiednie uziarnienie grysu (od 2 do 4 mm lub od 4 
do 6,3 mm) w przypadku głębokich ubytków i stosowania 2-ch frakcji grysów dopuszcza się stosowanie grysu od 6,3 do 10 mm, 
przy czym ilość nadziarna i podziarna powinna być jak najmniejsza. Przy wykonywaniu remontu „remonterem” przy 
jednoczesnym wbudowaniu kruszywa i emulsji pod ciśnieniem nie jest wymagane zagęszczenie za pomocą walca drogowego . 
Bezpośrednio po tak wyremontowanym miejscu, winno ono być oddane pod ruch samochodowy. 
 
2. MATERIAŁY STOSOWANE:  

 lepiszcze: 
 - emulsja asfaltowa kationowa, szybkorozpadowa 65% ( posiadająca świadectwo jakości), podgrzana przed użyciem do temp. 

40-50oC, 
- emulsja asfaltowa kationowa, szybkorozpadowa 70% (posiadająca świadectwo jakości), podgrzana przed użyciem do temp. 

60-65oC 
Każda zakupiona przez wykonawcę partia emulsji winna posiadać świadectwo jakości .  
 kruszywa: 
 - kruszywo łamane ( kruszywo bazaltowe ) wg. BN-84/6774-02 kruszywa powinny mieć "wąski" zakres uziarnienia i posiadać 
właściwości kl. I lub II gat. 1 o zwiększonych wymaganiach dot. "czystości" (zawartość fr. < 0.075mm nie większa niż 0,5%) oraz 
zawartość ziaren nieforemnych (% masy nie więcej niż 20). 
Do wykonania remontów nawierzchni bitumicznych użyć do warstwy górnej (frakcje 4/6,3 i 6,3/10) kruszywa bazaltowego, 
płukanego. 
Nie dopuszcza się użycia kruszywa pochodzącego ze skał wapiennych. 
 
3. SPRZĘT STOSOWANY: 

Do wykonania remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych wykonawca winien dysponować następującym sprzętem:  

- samochód specjalistyczny „REMONTER” 

Remonter winien posiadać:  

- dwa zbiorniki na dwie frakcje kruszywa 

- kompresor zapewniający dokładne oczyszczenie uszkodzonej nawierzchni, usuwający z wypełnianych ubytków pył, drobne i 

luźne kruszywo, wodę oraz wszelkie inne zanieczyszczenia  

- zbiornik na emulsję 

- urządzenie do produkcji i wbudowania pod ciśnieniem mieszanki (kruszywo + emulsja)  

 

4. OKRES I WARUNKI WYKONYWANIA ROBÓT: 

a) Roboty należy wykonywać w czasie suchej i ciepłej pogody przy temp. otoczenia nie niższej niż +10oC. Temperatura 
remontowanej nawierzchni powinna być nie niższa niż +5oC.  

Zamawiający nie dopuszcza możliwości realizacji robót remontowych podczas opadów atmosferycznych. 

  

5. WYMAGANA JAKOŚĆ ROBÓT: 

Nawierzchnia w miejscu naprawionym powinna być: jednorodna, szczelna (ziarna kruszywa powinny przylegać do siebie), 

szorstka bez śladów przebitumowania, równa (nie powinna zniekształcać profilu poprzecznego i podłużnego drogi). 

 

6. OBMIAR ROBÓT. 

Wymaga się całkowitego wykorzystania zasobników emulsji oraz kruszywa w czasie 1 dnia pracy.  
Do obmiaru robót przyjęto następującą procedurę: 

- przed rozpoczęciem pracy dokonane zostanie zważenie pojazdu brutto na wadze wskazanej przez Zamawiającego na koszt 
Zamawiającego w obecności pracownika Zamawiającego. 
- wykonywanie remontu przeprowadzane będzie w obecności pracownika Zamawiającego.  
- po zakończeniu pracy przeprowadzenie ponownego ważenia pojazdu netto w celu określenia faktycznego zużycia materiału  
 Wyniki obmiaru winny być wpisywane do dziennika robót.  

Obmiary będą dokonywane dla każdego remontera z osobna przed przystąpieniem do realizacji robót remontowych 


